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Wstęp 

 

Rozwijająca się infrastruktura rowerowa w miastach i w terenie, moda na zdrowy tryb 

życia, liczne imprezy masowe dla rowerzystów, na różnym poziomie zaawansowania  

i możliwość wspólnych rodzinnych wypraw rowerowych spowodowały, że ten rodzaj 

aktywności dołączył do czołówki najpopularniejszych form spędzania wolnego czasu 

Polaków3. 

Województwo podkarpackie jest regionem o wybitnych walorach przyrodniczo-

kulturowych, których najwyższe wartości charakteryzują obszary górskie (przede wszystkim 

Bieszczady i Beskid Niski). Turystyka aktywna jest jedną z najważniejszych form turystyki  

w regionie. Największym zainteresowaniem cieszy się górska turystyka piesza, ale duże 

znaczenie ma też turystyka rowerowa. Dlatego też podjęto inicjatywę stworzenia regionalnego 

dokumentu wytyczającego ramy w kreowaniu polityki rowerowej na terenie województwa. 

Regionalna Polityka Rowerowa Województwa Podkarpackiego stanowi podstawowy 

dokument Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz innych jednostek samorządu na 

terenie województwa, który z jednej strony stymuluje rozwój transportu rowerowego, określa 

jego rolę i znaczenie w regionie, a z drugiej – określa kwestie związane z kształtowaniem się 

infrastruktury rowerowej pod względem przestrzennym, planistycznym, technicznym oraz 

organizacyjnym. Ponadto ujmuje ona kwestie związane z działaniami promocyjnymi 

i edukacyjnymi w zakresie ruchu rowerowego. 

Celem głównym Regionalnej Polityki Rowerowej Województwa Podkarpackiego 

jest wzrost satysfakcji z jakości infrastruktury rowerowej oraz wzrost udziału ruchu 

rowerowego w transporcie na terenie województwa, zarówno uwzględniając założenia 

komunikacyjnego podsystemu transportowego, jak również rowerowego transportu 

turystycznego. 

Cel główny RPRWP będzie realizowany poprzez uwzględnienie poniższych celów 

strategicznych i celów szczegółowych: 

Cel strategiczny 1: Wzrost ruchu rowerowego w miastach regionu - zwiększanie udziału 

podróży rowerowych w przemieszczeniach ogółem 

Cele szczegółowe: 

                                                           
3 Wilczyński. B., Wschodni Szlak Rowerowy GREEN VELO – mocny start i co dalej – głos w dyskusji nt. dalszego 

rozwoju sieciowego produktu turystycznego, Biuletyn KPZK PAN, Zeszyt 269, rok 2018 



1.1. Rozwój tras rowerowych o charakterze komunikacyjnym, w tym przede wszystkim 

rozwój infrastruktury związanej z drogami rowerowymi i przemieszczeniem funkcjonalnym. 

1.2. Zwiększenie spójności infrastruktury rowerowej w postaci zintegrowanej sieci dróg 

rowerowych w miastach i na terenach wiejskich. 

1.3. Poprawa jakości rowerowej infrastruktury poprzez inwestycje w nowoczesne 

rozwiązania techniczne i technologiczne skierowane w szczególności do mieszkańców  

i województwa podkarpackiego. 

1.4. Usystematyzowanie planowanych oraz realizowanych projektów z zakresu 

transportu rowerowego na terenie województwa. 

Cel strategiczny 2: Wzrost ruchu rowerowego regionalnego - zwiększanie potencjału 

turystycznego regionu za pośrednictwem rozwoju turystyki rowerowej 

Cele szczegółowe: 

2.1. Rozwój tras rowerowych o charakterze turystycznym, rekreacyjnym i sportowym. 

2.2. Zwiększanie popularności rowerowych szlaków turystycznych województwa 

podkarpackiego. 

2.3. Zwiększenie spójności rowerowych tras turystycznych. 

2.4. Wsparcie inicjatyw regionalnych i lokalnych w zakresie tworzenia i zarządzania 

produktami turystyki rowerowej. 

 Cel strategiczny 3: Poprawa efektywności i jakości systemu zarządzania rozwojem ruchu 

rowerowego 

Cele szczegółowe: 

3.1 Rozwój oraz zarządzanie rozwojem transportu rowerowego (zarówno w wymiarze 

komunikacyjnym, jak i turystycznym). 

3.2 Poprawa bezpieczeństwa i redukcję zagrożeń motoryzacyjnych (hałasu, emisji spalin, 

kolizyjności przejazdów itp.). 

3.3 Zwiększanie popularności transportu rowerowego - popularyzacja transportu 

zrównoważonego rozwoju (transportu ekologicznego) wraz z zasadami wzajemnego 

poszanowania uczestników ruchu drogowego (m.in. pieszych, rowerzystów i kierowców).  

3.4. Wzrost społecznej akceptacji dla transportu rowerowego oraz zarządzanie rozwojem 

systemu komunikacyjnego transportu rowerowego oraz rowerowego transportu turystycznego. 

3.5 Zwiększanie wewnętrznej dostępności transportowej miast dzięki udostępnianiu 

rowerów współdzielonych. 



Wstępnym etapem realizacji dokumentu było przeprowadzenie w 2020 roku Audytu 

potencjału produktów turystyki rowerowej województwa podkarpackiego4. Wyniki pokazały, 

że województwo podkarpackie cechuje rozbudowana i oznakowana sieć tras rowerowych 

prowadzących przez najbardziej interesujące miejsca regionu. Główne wyzwania rozwoju 

turystyki rowerowej w tym regionie wynikają ze  stosunkowo dużej liczby oznakowanych lecz 

niespójnych ze sobą szlaków, o których istnieniu mało kto wie i mało kto z nich korzysta. 

Ponadto zidentyfikowano małą liczba szlaków o wysokiej jakości atrakcyjności turystycznej 

infrastruktury. Większość z nich wymaga renowacji, często odtworzenia oznakowania  

i infrastruktury, a obecne szlaki najczęściej nie spełniają kryteriów produktu turystycznego – 

charakteryzują się małym poziomem komercjalizacji, nieefektywnym zarządzaniem, czy 

nieefektywnej komunikacji marketingowej (promocji). 

Jednym z działań planowanych w ramach realizacji celu strategicznego 1, jest 

wymienione na stronie 147. RPRWP Opracowanie Koncepcji przebiegu regionalnych tras 

rowerowych, połączenia ich w sieć oraz połączenia tych tras z trasami sąsiednich województw. 

Stanie się ona częścią RPRWP, która ma na celu uporządkować i nadać ramy zagadnieniom 

związanym z rozwojem ruchu rowerowego w regionie. Dokument w założeniu ma stanowić 

podstawę do budowy spójnej i hierarchicznej sieci tras rowerowych w województwie 

podkarpackim. 

Głównym powodem podjęcia prac planistycznych był zdiagnozowany w RPRWP brak 

spójnego szkieletu tras rowerowych obejmującego całe województwo, oferującego wysokiej 

jakości połączenia pomiędzy najważniejszymi generatorami ruchu rowerowego i wpisanego  

w kontekst regionalny, ponadregionalny oraz międzynarodowy. Koncepcja ma stanowić 

odpowiedź na ten problem - stanowić podstawę do spójnej realizacji tras rowerowych na terenie 

województwa podkarpackiego. W efekcie winien powstać wysokiej jakości szkielet głównych 

tras rowerowych, co przełoży się na policzalne oraz niepoliczalne zyski dla całego regionu jak 

i poszczególnych gmin. 

Celem zasadniczym Koncepcji jest wskazanie przebiegu korytarzy głównych tras 

rowerowych w województwie podkarpackim – stworzenie „szkieletu”, pobudzającego do 

rozwijania sieci tras lokalnych. Do pozostałych celów wytyczenia głównych tras rowerowych 

w regionie należą: 

                                                           
4 Audyt potencjału produktów turystyki rowerowej województwa podkarpackiego, 

https://www.podkarpackie.pl/images/TURYSTYKA/dokumenty_2021/Audyt_potencja%C5%82u_produkt%C3%
B3w_turystyki_rowerowej_wojew%C3%B3dztwa_podkarpackiego_wersja_dost%C4%99pna.pdf 



● stworzenie spójnej sieci średnio- i długodystansowych tras rowerowych o wysokim 

standardzie, 

● połączenie trasami rowerowymi głównych ośrodków miejskich (generatorów ruchu) 

w województwie z najważniejszymi obszarami atrakcyjnymi turystycznie oraz 

głównymi ośrodkami turystycznymi regionu, 

● przeprowadzenie przez region tras rowerowych o znaczeniu międzynarodowym, 

● powiązanie z trasami rowerowymi w innych województwach oraz krajach 

sąsiadujących, 

● wykorzystanie potencjału wałów przeciwpowodziowych rzek, 

● poprawa mobilności mieszkańców regionu i przeciwdziałanie wykluczeniu 

komunikacyjnemu, 

● ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i CO2 w sektorze transportu poprzez 

zwiększenie udziału transportu niskoemisyjnego w transporcie ogółem, 

● ograniczenie emisji zanieczyszczeń motoryzacyjnych, 

● popularyzacja transportu multimodalnego, 

● zmniejszenie poziomu hałasu, szczególnie na obszarach miejskich, przemysłowych, 

● wzrost dostępności infrastruktury rowerowej dla osób niepełnosprawnych, seniorów  

i rodzin z dziećmi, 

● poprawa bezpieczeństwa rowerzystów, 

● poprawa dostępności miejsc atrakcyjnych turystycznie, 

● rozwój przedsiębiorczości lokalnej w szczególności w sektorze usług związanych  

z komunikacją i turystyką rowerową, 

● promocja zdrowego stylu życia oraz turystyki aktywnej, 

● promocja regionu i jego walorów jako przyjaznych turystyce rowerowej i mobilności 

rowerowej. 

  



1. Uwarunkowania rozwoju systemu korytarzy głównych tras 

rowerowych 

 

1.1. Charakterystyka uwarunkowań rozwoju ruchu rowerowego w regionie 

1.1.1. Położenie i charakterystyka ogólna 

Województwo podkarpackie znajduje się w południowo-wschodniej części kraju.   

Do najważniejszych jednostek fizycznogeograficznych na terenie województwa należą na 

południu mezoregiony wchodzące w skład Zewnętrznych Karpat Zachodnich i Zewnętrznych 

Karpat Wschodnich. W centralnej części próg Karpat opada ku Kotlinie Sandomierskiej.  

Na północnym wschodzie znajduje się też fragment Roztocza. Najwyższym szczytem jest 

Tarnica (1346 m n.p.m.) w Bieszczadach Zachodnich (Wysokich). Najniżej położonym 

punktem jest dolina Wisły. Na terenie województwa znajduje się szczyt Opołonek - najdalej na 

południe wysunięty punkt kraju. Graniczy ono ze Słowacją i Ukrainą oraz z województwem 

małopolskim, województwem lubelskim i województwem świętokrzyskim.  

Zajmuje powierzchnię 17 846 km2. Pod względem administracyjnym jest podzielone na 

21 powiatów i 4 miasta na prawach powiatu, a także 160 gmin, w tym 16 miejskich, 109 

wiejskich i 35 miejsko-wiejskich5. Stolicą województwa jest Rzeszów. 

Szansą na rozwój turystycznego ruchu rowerowego jest rozwój ciągów tras rowerowych 

o charakterze międzynarodowym (transgranicznym) i ponadregionalnym, szczególnie na 

pograniczu z województwem małopolskim w Karpatach i z województwem lubelskim na 

Roztoczu. 

 

                                                           
5 Statystyczne Vademecum Samorządowca, https://svs.stat.gov.pl/?id=9 



 

Ryc. 1. Podział administracyjny województwa podkarpackiego w 2020 r. 

Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego, 2021, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów. 

 

 

 

 

 



1.1.2. Ukształtowanie powierzchni (rzeźba) 

Ukształtowanie powierzchni województwa podkarpackiego jest zróżnicowane.  

Na południu są to obszary o rzeźbie górskiej, przechodzące ku północy aż po centralną część 

regionu w teren o rzeźbie pogórskiej. Na północy dominuje rzeźba den dolin i kotlin.  

W Bieszczadach Zachodnich wysokości maksymalne sięgają 1346,2 m n.p.m., a maksymalne 

deniwelacje osiągają wartość 951,8 m. W Górach Sanocko-Turczańskich wartości te osiągają 

odpowiednio 909 m n.p.m. i 640 m6, na Pogórzu Dynowskim 585 m n.p.m. i 395 m7, a w 

Kotlinie Sandomierskiej około 302,2 m n.p.m. i 166,1 m8. 

Atutem województwa podkarpackiego jest różnorodność ukształtowania powierzchni co 

daje możliwości przygotowania tras rowerowych zarówno dla osób preferujących trasy łagodne 

(północna część województwa) jak i nieco bardziej ambitne (południowa, karpacka część 

województwa). Urozmaicony krajobraz, tak doceniany przez turystów przebywających  

w regionie, to możliwość przygotowania turystycznych tras rowerowych o zróżnicowanym 

stopniu trudności przy zachowaniu wysokiej atrakcyjności. 

W części górskiej i pogórskiej ruch rowerowy turystyczny i komunikacyjny może 

rozwijać się głównie w kotlinach i dolinach karpackich. W wyższych partiach Bieszczadów  

i Beskidu Niskiego również może się rozwijać w różnym stopniu w zależności od lokalnych 

uwarunkowań (np. ograniczenia w parkach narodowych). Tam panują doskonałe warunki do 

rozwoju turystyki rowerowej górskiej na terenach o podwyższonym stopniu trudności.  

Na obszarze Kotliny Sandomierskiej dzięki łagodnemu ukształtowaniu terenu ruch rowerowy 

może się rozwija w zasadzie bez ograniczeń. Ograniczeniami mogą być problemy 

infrastrukturalne (np ciągi komunikacyjne autostrady i drogi ekspresowej czy brak przepraw na 

rzekach). 

                                                           
6 Szpara K., Łanczont M., Chabudziński Ł., 2021, Beskidy Lesiste (522.1), [W:] Richling A., Solon J., Macias A., 

Balon J., Borzyszkowski J., Kistowski M. (red.), Regionalna geografia fizyczna Polski, Bogucki Wyd. Naukowe, 
Poznań, s. 533-538. 
7 Ćwik A., Szpara K., Krąż P., Łanczont M., Ziaja W., Chabudziński Ł., 2021, Pogórze Środkowobeskidzkie (513.6), 

[W:] Richling A., Solon J., Macias A., Balon J., Borzyszkowski J., Kistowski M. (red.), Regionalna geografia fizyczna 
Polski, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań, s. 497-508. 
8 Łanczont M., Balon J., Bidłasik M., Borzyszkowski J., Chabudziński Ł., Grzegorczyk I., Krąż P., Walczak M., 2021, 

Kotlina Sandomierska (512.4-5), [W:] Richling A., Solon J., Macias A., Balon J., Borzyszkowski J., Kistowski M. 
(red.), Regionalna geografia fizyczna Polski, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań, s. 558-474. 



 

Ryc. 2. Ukształtowanie powierzchni województwa podkarpackiego 

Źródło: opracowanie własne 

 

1.1.3. Klimat 

Średnie roczne temperatury powietrza na stacji meteorologicznej Rzeszów-Jasionka 

sięgają około 9-10°C, przy maximum 36,1°C i minimum -30,9°C, w latach 1971-2020, co daje 

amplitudę 67°C. Na podstawie danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - 

Państwowego Instytutu Badawczego średnie roczne sumy opadów wynoszą około 700 mm  

a średnia prędkość wiatru 3,0 m/s. Najwyższe temperatury są notowane w miesiącach letnich 

(szczególnie od czerwca do sierpnia), a najniższe w miesiącach zimowych. Najwięcej opadów 

notowanych jest w półroczu letnim9. 

 

                                                           
9 Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego, 2021, Urząd Statystyczny w 

Rzeszowie, Rzeszów. 



Klimat jest więc dogodny do rozwijania turystyki rowerowej przez większą część roku 

(od wiosny do jesieni). Dostępność dla ruchu rowerowego będzie ograniczona w miesiącach 

zimowych, szczególnie i dłużej na obszarach górskich ze względu na niższe temperatury  

i dłużej zalegającą pokrywę śnieżną, co w połączeniu z większymi różnicami wysokości może 

być dla rowerzysty niekomfortowe lub wręcz niebezpieczne.     

   

 

Ryc. 3. Temperatury powietrza i opady atmosferyczne w stacji meteorologicznej Rzeszów - Jasionka w 2020 r. 

Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego, 2021, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów. 

 

1.1.4. Ludność i osadnictwo 

W 2020 r. na terenie województwa podkarpackiego mieszkało 2 121 229 osób, w tym 

41,4% w miastach a 56,6% na wsi. Gęstość zaludnienia wynosiła 119 osób na 1 km2. 

największa była w miastach, a najmniejsza na terenach wiejskich szczególnie przygranicznych. 



 

Ryc. 4.  Gęstość zaludnienia w województwie podkarpackim 

Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego, 2021, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów. 

 

Sieć osadnicza to ważny element wpływający na ruch rowerowy w regionie.  

W województwie podkarpackim znajdują się 52 miasta, w tym 4 miasta na prawach powiatu. 

największym jest Rzeszów (stolica województwa) zamieszkana y przez około 197 tys. 

mieszkańców, kolejne lokaty zajmują Mielec, Przemyśl i Stalowa Wola (po około 60 tys. 

mieszkańców) oraz Tarnobrzeg, Krosno i Dębica (po około 45 tys. mieszkańców). Pozostałe 

miasta nie przekraczają liczby 40 tys. mieszkańców. 

  



 

Ryc. 5. Wskaźnik urbanizacji w województwie podkarpackim w 2020 r. 

Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego, 2021, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów. 

 

Zgodnie z zapisami Planu zagospodarowania przestrzennego województwa 

podkarpackiego (PZPWP) wyróżniono następujące obszary funkcjonalne o znaczeniu 

ponadregionalnym: 

- miejski obszar funkcjonalny ośrodka wojewódzkiego - Rzeszowski Obszar 

Funkcjonalny (funkcja turystyczna jako towarzysząca funkcja rozwojowa), 

- Wiejski Obszar Funkcjonalny (funkcja turystyczno-rekreacyjna jako towarzysząca 

funkcja rozwojowa dla WOF wymagającego wsparcia procesów rozwojowych), 

- obszar funkcjonalny szczególnego zjawiska w skali makroregionalnej tj. Górski Obszar 

Funkcjonalny (funkcja turystyczno-usługowa jako podstawowa funkcja rozwojowa), 



- Przygraniczny obszar Funkcjonalny (funkcja turystyczna jako towarzysząca funkcja 

rozwojowa)10 

 

 

Ryc. 6. Obszary funkcjonalne województwa podkarpackiego o znaczeniu ponadregionalnym 

Źródło: Plan zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego. Perspektywa 2030, 2018, 

Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, Rzeszów, 

http://www.pbpp.pl/pliki_user/files/PZPWP_Perspektywa_2030/PZPWP_08_2018.pdf. 

 

1.1.5. Sieć kolejowa i drogowa 

W 2020 r. na terenie województwa podkarpackiego było 978 km linii kolejowych 

eksploatowanych, w tym 398 zelektryfikowanych. Na 100 km2 powierzchni ogólnej przypadało 

5,5 km linii kolejowej11. 

                                                           
10 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego. Perspektywa 2030, 

2018, Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, Rzeszów, 

http://www.pbpp.pl/pliki_user/files/PZPWP_Perspektywa_2030/PZPWP_08_2018.pdf.  
11 Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego, 2021, Urząd Statystyczny w 

Rzeszowie, Rzeszów. 

http://www.pbpp.pl/pliki_user/files/PZPWP_Perspektywa_2030/PZPWP_08_2018.pdf


Układ sieci nawiązuje do historycznie ukształtowanych szlaków handlowych. Główną oś 

transportu kolejowego województwa podkarpackiego o znaczeniu międzynarodowym stanowi 

magistrala kolejowa E30, w którą wpisuje się linia kolejowa nr 91 relacji Kraków Główny 

Osobowy – Medyka – granica państwa. Sieć ta nie jest w pełni wykorzystywana. Kolej nie jest 

dostosowana do obecnych potrzeb przewozowych ze względu na niski procent elektryfikacji 

(tylko 38% ogółu linii normalnotorowych jest zelektryfikowanych). Ponadto niezadowalający 

jest stan techniczny infrastruktury kolejowej (m.in. zły stan torowisk, brak drugiego toru, 

wyeksploatowany tabor kolejowy). Brak jest dogodnych połączeń krajowych i zbyt mała jest 

liczba połączeń lokalnych, a część linii jest wyłączona z ruchu pasażerskiego lub obsługuje go 

w stopniu minimalnym np. sezonowo12. 

W 2020 r. na terenie województwa podkarpackiego znajdowało się  17 605,2 km dróg 

publicznych o twardej nawierzchni, w tym 3053,1 miejskich i 14552,1 zamiejskich. Z tego 3o 

km to były drogi ekspresowe a 152,5 km - autostrady. Na 100 km2 powierzchni ogólnej 

przypadało 98,7 km dróg publicznych, a 83,7 km dróg gminnych i powiatowych, przy czym 

ich gęstość jest najmniejsza w południowo-wschodniej części województwa. Na terenie 

województwa znajduje się również 675,5 km dróg rowerowych, co daje wskaźnik 3,8 km na 

100 km2 powierzchni ogólnej13. 

Sieć drogowa województwa jest powiązana z układem krajowym i planowaną  

do realizacji do 2050 r., transeuropejską siecią transportową TEN-T. Bazą jest autostrada A4 

(Drezno-Lwów) i droga ekspresowa S19 (S12 (Dąbrowica)-Preszów) (częściowo jeszcze  

w budowie). Projektowana jest też droga ekspresowa S74 (S12 (Sulejów)-S19 (Nisko)). 

Problemem dostępności komunikacyjnej jest brak wystarczającej ilości dróg szybkiego ruchu. 

Dlatego ruch lokalny i tranzytowy obsługiwany jest przez te same drogi. Największym 

obciążeniem ruchem charakteryzują się drogi wojewódzkie tam gdzie brak jest dróg krajowych: 

nr 835 relacji Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa Przeworsk – Kańczuga – Dynów – 

Grabownica Starzeńska, nr 865 relacji Jarosław – Oleszyce – Cieszanów-Bełżec, nr 878 relacji 

Stobierna – Rzeszów – Dylągówka, nr 984 relacji Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec, nr 

985 relacji Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica, nr 871 relacji Nagnajów – 

                                                           
12 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego. Perspektywa 2030, 

2018, Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, Rzeszów, 

http://www.pbpp.pl/pliki_user/files/PZPWP_Perspektywa_2030/PZPWP_08_2018.pdf. 
13 Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego, 2021, Urząd Statystyczny w 

Rzeszowie, Rzeszów. 

http://www.pbpp.pl/pliki_user/files/PZPWP_Perspektywa_2030/PZPWP_08_2018.pdf


Tarnobrzeg – Grębów - Stalowa Wola i nr 988 relacji Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Frysztak 

– Warzyce14. 

 

Ryc. 7. Drogi gminne i powiatowe o twardej nawierzchni w 2020 r. 

Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego, 2021, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów. 

 

 

 

                                                           
14 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego. Perspektywa 2030, 

2018, Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, Rzeszów, 

http://www.pbpp.pl/pliki_user/files/PZPWP_Perspektywa_2030/PZPWP_08_2018.pdf. 

http://www.pbpp.pl/pliki_user/files/PZPWP_Perspektywa_2030/PZPWP_08_2018.pdf


1.1.6. Walory przyrodnicze 

Województwo podkarpackie jest regionem wyjątkowo cennym pod względem walorów 

przyrodniczych. Formy ochrony przyrody zajmują prawie 50% jego powierzchni. Należą do 

nich: 2 parki narodowe (Bieszczadzki i Magurski), 97 rezerwatów przyrody, 10 parków 

krajobrazowych, 17 obszarów chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000 (1 obszar Natura 

2000 PLC (PLB+PLH), 7 obszarów specjalnej ochrony ptaków (PLB), 55 obszarów mających 

znaczenie dla Wspólnoty (PLH)), 1799 pomników przyrody, 28 stanowisk dokumentacyjnych, 

464 użytki ekologiczne, 10 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych. Część obszarów 

chronionych w województwie objęta została ochroną w ramach światowych sieci obszarów 

chronionych. W południowo-wschodniej części województwa utworzono w 1992 r. 

Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie”. Obejmuje sąsiadujące ze sobą 

tereny w Polsce (Bieszczadzki Park Narodowy wraz z otuliną: Park Krajobrazowy Doliny Sanu 

i Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy), na Słowacji (Park Narodowy Połoniny z częścią 

dawnego obszaru chronionego Karpaty Wschodnie) i na Ukrainie (Użański Park Narodowy  

i Nadsański Park Krajobrazowy)15. 

                                                           
15 Formy ochrony przyrody, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie, 

https://www.gov.pl/web/rdos-rzeszow/formy-ochrony-przyrody 



 

Ryc. 8. Wybrane formy ochrony przyrody w województwie podkarpackim. 

Źródło: Opracowanie własne 

 



Największy udział obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie 

chronionych w powierzchni ogólnej jest w południowo-wschodniej części województwa,  

a najmniejszy udział w północno zachodniej części województwa. 

 

Ryc. 9. Powierzchnia obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych w 2020 r. 

Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego, 2021, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów. 

 

Jednym z cenniejszych walorów przyrodniczych województwa podkarpackiego są lasy. 

W 2020 r. zajmowały one powierzchnię 682 095 ha, co dawało poziom lesistości na poziomie 

38,2%. Największy stopień lesistości notowano na terenach górskich. Kompleksy leśne mają 

istotne znaczenie dla regionalnej turystyki rowerowej. Obejmują przede wszystkim 

południowo-wschodnią i północną część województwa. W niektórych miejscach zostały 

utworzone trasy rowerowe typu single track, np. na terenie Nadleśnictwa Mielec  

i Nadleśnictwie Cisna (Pod Honem). 



 

Ryc. 10. Lesistość województwa podkarpackiego w 2020 r. 

Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego, 2021, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów. 

 

Innym cennym walorem województwa podkarpackiego są wody. Obszar województwa 

podkarpackiego położony jest generalnie w dorzeczu górnej Wisły, za wyjątkiem rzeki Strwiąż, 

która uchodzi do Dniestru. Sieć hydrograficzna jest dobrze rozwinięta, a łączna długość rzek  

w granicach administracyjnych województwa wynosi około 9700 km. Do najdłuższych rzek 

należą: San (443,4 km), Wisłok (220 km), Wisłoka (164 km), Tanew (113 km), Łęg (81,6 km), 

Ropa (78 km), Jasiołka (76 km), Wiar (70,4 km)16. 

Doliny rzek należą do najbardziej atrakcyjnych dla ruchu rowerowego terenów. Są to 

naturalne korytarze, które mogą być wykorzystywane do tego celu. Na szczególną uwagę 

zasługują doliny Sanu, Wisłoki, Wisłoka i Wisły a także Tanwi, Ropy, Jasiołki. Elementami 

                                                           
16 Powódź 2010 - przyczyny  skutki, https://wios.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2015/07/r1_6.pdf 



dodatkowo podnoszącymi ich atrakcyjność turystyczną jest objęcie terenu formą ochrony 

przyrody, obecność zabytków lub innych atrakcji, np. winnic.  

 

1.1.7. Walory kulturowe 

Czynnikiem uzupełniającym bogactwo walorów przyrodniczych są walory kulturowe. 

Mogą to być pojedyncze obiekty sakralne lub świeckie, jak również całe kompleksy miejskie. 

Zarówno walory kulturowe materialne jak i niematerialne. Będące pamiątkami interesującej 

historii lub nawiązujące współczesnych czasów. 

Według zestawienia danych statystycznych z rejestru zabytków - zabytki nieruchome 

opublikowanego w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej, na terenie województwa 

podkarpackiego znajdują się 5302 obiekty zabytkowe, w tym  48 zabytków urbanistyki, 1145 

zabytków sakralnych, 203 zabytki obronne, 120 zabytków przemysłowych, 285 zabytków 

gospodarczych, , 1474 zabytki mieszkalne, 363 dworów i pałaców, 303 obiekty użyteczności 

publicznej, 41 obiektów komunikacyjnych, 295 cmentarzy, 411 obiektów zielonych, 181 

obiektów małej architektury i 433 inne17. 

Autorzy Kanonu Krajoznawczego Województwa Podkarpackiego zwracają uwagę na 

różnorodność kulturową regionu wynikającą z wpływów wielu grup ludności, w tym m.in. 

Rusinów (Bojków i Łemków), Pogórzan, Dolinian, Lasowiaków, Żydów, Niemców. Wśród 

obiektów dziedzictwa kulturowego wymieniają m.in: Karpacką Troję w Trzcinicy, Wzgórze 

Zamkowe w Przemyślu ze śladami palatium i rotundy, drewniane świątynie (kościoły  

i cerkwie), w tym szczególnie te wpisane na Listę światowego dziedzictwa UNESCO (Haczów, 

Blizne, Radruż, Smolnik, Chotyniec, Turzańsk). Cenne są też zespoły pałacowo-parkowe, 

szczególnie w Łańcucie, Baranowie Sandomierskim, Krasiczynie. Cenne zabytki prezentowane 

są w muzeach, np. w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej, Muzeum Fajek i Dzwonów, 

Muzeum Historycznym w Sanoku, Muzeum Podkarpackim w Krośnie, Muzeum Regionalnym 

w Stalowej Woli, , Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Muzeum Przemysłu 

Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce. Do dziedzictwa kulturowego należy też zaliczyć miejsca 

kultu religijnego, w tym m. in. sanktuaria w Starej Wsi, Kalwarii Pacławskiej, Dębowcu, Dukli, 

a także klasztor w Ujkowicach, grób cadyka Elimelecha w Leżajsku. Należy również podkreślić 

bogactwo kulinarne regionu, w tym m.in. liczne winnice18.  

                                                           
17 Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, https://dane.gov.pl/pl/dataset/154/resource/40243,zestawienie-danych-

statystycznych-z-rejestru-zabytkow-zabytki-nieruchome/table?page=1&per_page=20&q=&sort= 
18 Polański S., 2017, Informacje ogólne o województwie podkarpackim, [w:] Z. Cebula, M. Jarosińska, A. 

Karczmarzewski, S. Polański, A. Wesół,  Kanon Krajoznawczy Województwa Podkarpackiego, Rzeszów, s. 17-23. 



 

Ryc. 11. Wybrane walory kulturowe na terenie województwa podkarpackiego 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

 



1.1.8. Turystyka 

W 2020 r. na bazę noclegową turystyki składało się 609 obiektów, w tym 462 całoroczne. 

Wśród nich było 222 obiekty hotelowe. W bazie tej znajdowało się 31 723 miejsca noclegowe, 

w tym 25 547 całoroczne. Z noclegów skorzystało 710 332 turystów, w tym 44 754 

zagranicznych. Ogółem udzielono 2 113 632 noclegów. Są to dane niepełne ponieważ nie 

uwzględniają obiektów posiadających mniej niż 10 miejsc noclegowych19. 

Głównym celem pobytu turystów w województwie podkarpackim jest turystyka aktywna 

(62%), w tym szczególnie wycieczki piesze a także wycieczki rowerowe. najchętniej 

odwiedzają  Bieszczady, Solinę i Rzeszów. Głównym środkiem transportu jest dla nich 

samochód osobowy (81,7%)20. 

Potencjalni turyści pozytywnie oceniają województwo podkarpackie na tle innych 

województw w kraju. Jest ono raczej atrakcyjne dla 49,1% badanych a zdecydowanie 

atrakcyjne dla 17,6%. Do najważniejszych pozytywnych skojarzeń z regionem należą: natura, 

przyroda i dzikość (45,8%), krajobrazy (25,1%) i góry (20,9%) a do najważniejszych 

negatywnych skojarzeń należą: infrastruktura (27,9%), tłok i turyści (19,5%) oraz komunikacja 

i połączenia (19,2%)21.   

                                                           
19 Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego, 2021, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów. 
20 Szpara K., Gierczak-Korzeniowska B., Stopa M., 2021, Raport z badań ruchu turystycznego w województwie 

podkarpackim, Podkarpacka Regionalna Organizacja turystyczna.  
21  Szpara K., Gierczak-Korzeniowska B., Stopa M., 2022, Raport z ilościowych badań wizerunku turystycznego 

województwa podkarpackiego, Podkarpacka Regionalna Organizacja turystyczna. 



 

Ryc. 12. Wykorzystanie bazy noclegowej turystyki w 2020 r. 

Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego, 2021, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Generatory komunikacyjnego i turystycznego ruchu rowerowego 

 

Jako podstawę do wyznaczenia przebiegu głównych tras rowerowych na terenie 

województwa podkarpackiego przyjęto zidentyfikowanie najważniejszych ruchu rowerowego. 

Są to przede wszystkim: 

● najważniejsze jednostki osadnicze - szczególnie duże miasta, 

● główne rejony recepcji ruchu turystycznego, 

● najważniejsze atrakcje turystyczne.  

Najważniejsze jednostki osadnicze - szczególnie duże miasta 

Są one najważniejszymi generatorami ruchu rowerowego, ponieważ: 

● miasta są najważniejszymi ośrodkami emisji ruchu rowerowego, 

● miasta są najważniejszymi ośrodkami emisji ruchu turystycznego, 

● miasta ze względu na duże nagromadzenie atrakcji turystycznych są również ważnymi 

ośrodkami recepcji turystycznej, 

● w miastach zazwyczaj krzyżują się ważne arterie komunikacyjne tworząc węzły 

transportu zbiorowego z infrastrukturą, 

● na terenie niektórych miast (np. Rzeszowa) istnieje dobrze rozbudowana sieć tras 

rowerowych służąca zarówno mieszkańcom jaki turystom  

 

Główne rejony recepcji ruchu turystycznego 

Są bardzo ważnymi generatorami turystycznego ruchu rowerowego, ponieważ: 

● w tych rejonach występuje zazwyczaj duża koncentracja atrakcji turystycznych, 

● znajduje się tam duża liczba obiektów i miejsc noclegowych, 

● notowany jest tam największy ruch turystyczny 

 

Do gmin o największej liczbie udzielonych noclegów należą: 

Ustrzyki Dolne, Czarna, Lutowiska, Iwonicz-Zdrój, Rymanów, Lesko, Baligród, Cisna, Solina, 

Sanok, Horyniec-Zdrój, Rzeszów. 

 

Najważniejsze atrakcje turystyczne 

Są one celem pobytu turystów lub mogą wzbogacać inny cel. Do najważniejszych atrakcji 

przyrodniczych można zaliczyć: 

● obszary leśne, 

● doliny rzek, 



● punkty widokowe umożliwiające podziwianie krajobrazu, 

● szczególnie najcenniejsze elementy przyrody objęte formami ochrony (np. parki 

narodowe, parki krajobrazowe), 

Do najważniejszych atrakcji kulturowych można zaliczyć: 

● obiekty wpisane na Listę światowego dziedzictwa UNESCO, 

● zabytkowe układy urbanistyczne, 

● pomniki historii, 

● uzdrowiska, 

● skanseny, 

● ośrodki pielgrzymkowe. 

 

1.3. Infrastruktura rowerowa województwa podkarpackiego 

 

W Regionalnej Polityce Rowerowej Województwa Podkarpackiego przedstawiono dane 

na temat istniejących szlaków i tras rowerowych na terenie województwa podkarpackiego. 

Wykorzystano w tym celu materiał opublikowany w Studium Rozwoju Turystyki i Rekreacji 

w Województwie Podkarpackim oraz dane z Internetu. Poniżej zamieszczono informacje na ten 

temat.  

Według analizy przeprowadzonej na podstawie Studium Rozwoju Turystyki i Rekreacji  

w Województwie Podkarpackim z 2018 roku oraz badań desk research w postaci kwerendy 

danych w sieci Internet w 2020 roku, w województwie podkarpackim znajduje się: 

 210 oznakowanych szlaków o łącznej długości ok. 7189,5 km, 

 6 szlaków międzynarodowych o łącznej długości ok. 730,1 km, 

 10 szlaków ponadregionalnych o łącznej długości 799,3 km, 

 19 szlaków regionalnych o łącznej długości 1281,2 km, 

 175 szlaków lokalnych o łącznej długości 4378,9 km”. 

Do najważniejszych szlaków rowerowych na terenie województwa podkarpackiego należą: 

 „Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo, 

 „Królestwo Roztocze - jest to zbiór mniejszych szlaków rowerowych, 

 „Królestwo Pogórze Karpackie - jest to zbiór mniejszych szlaków rowerowych, 

 Królestwo Ziemia Sandomierska i Dolina Dolnego Sanu - jest to zbiór mniejszych 

szlaków rowerowych 

 



Pozostałe warte uwagi trasy to: 

 „Szlak Ikon” - słabo oznakowany w terenie 

 „Szlak „Śladami Dzielnego Wojaka Szwejka” nr R-63 – 3 lata temu odnowiony na 

odcinku: granica Słowacka – Sanok – tabliczki są w terenie 

 „Rowerowy Szlak Nadsańskich Umocnień - słabo widoczny, tabliczki wyblakłe 

 „Karpacki Szlak Rowerowy - nie ma w terenie, 

 „Zielony Rower” – istnieje szczątkowo w terenie, wymaga gruntownego 

wyremontowania, 

 Szlak z Mucznego do Tarnawy Niżnej – w terenie są tabliczki wyblakłe co kilka 

kilometrów wymaga gruntownego odnowienia, 

 „Bieszczadzka Wielka Woda” - nie ma w terenie  

 Transgraniczny Szlak Rowerowy „Beskidzkie Muzea” (Krosno – Odrzykoń – Żarnowiec 

– Kopytowa – Bóbrka – Dukla – Olchowiec – Zyndranowa – Barwinek – Świdnik – 

Stropkov – Medzilaborce – przejście graniczne Jaśliska- Czeremcha – Rymanów – 

Miejsce Piastowe – Krościenko Wyżne – Krosno) - słabo oznakowany w terenie 

 

Według zawartych w RPRWP wniosków strategicznych opracowanych na podstawie 

Analizy Potencjału Turystyki Przygodowej W Województwie Podkarpackim, na terenie 

Podkarpackiego znajduje się rozbudowana i oznakowana sieć tras rowerowych prowadzących 

przez najbardziej interesujące miejsca regionu pod względem przyrodniczym, historycznym  

i kulturowym, a w obrębie Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo zlokalizowane są 

tzw. MOR-y czyli Miejsca Obsługi Rowerzystów, a także MPR-Y czyli Miejsca Przyjazne 

Rowerzystom. 

Jednak z drugiej strony na podstawie Audytu potencjału produktów turystyki rowerowej 

województwa podkarpackiego pojawia się informacja nieco lepiej oddająca rzeczywistość,  

że główne wyzwania rozwoju turystyki rowerowej na tym terenie wynikają ze stosunkowo dużej 

liczby oznakowanych, niespójnych ze sobą szlaków, o których istnieniu mało kto wie i mało kto 

z nich korzysta. Ponadto zidentyfikowano małą liczba szlaków o wysokiej jakości atrakcyjności 

turystycznej infrastruktury. Większość szlaków wymaga renowacji, często odtworzenia 

oznakowania i infrastruktury, a obecne szlaki najczęściej nie spełniają kryteriów produktu 

turystycznego – charakteryzują się małym poziomem komercjalizacji, nieefektywnym 

zarządzaniem, czy nieefektywnej komunikacji marketingowej (promocji). 



 

 

 

 

Ryc. 13. Zagęszczenie szlaków rowerowych w województwie podkarpackim 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez UMWP  

 

 

 

 

 



2. Zasady wytyczania głównych tras rowerowych 

 

Przyjęto założenie, że przebiegi tras rowerowych ujętych w Koncepcji mają charakter 

orientacyjny. Są to korytarze tras rowerowych o szerokości około 10 km. Dopuszczalne są więc  

zmiany przebiegu trasy rowerowej do 5 km w prawo i 5 km w lewo w stosunku do wyznaczonej 

osi głównej trasy. 

Uwzględniono punkty styku z województwami ościennymi: małopolskim, 

świętokrzyskim i lubelskim, aby trasy miały kontynuację w sąsiednich województwach i mogły 

w przyszłości mieć rangę tras ponadregionalnych. 

Tam gdzie to było możliwe i zasadne zaproponowano kontynuację trasy w sąsiednich 

krajach, na Słowacji i na Ukrainie, aby w przyszłości umożliwić podniesienie rangi tras do 

międzynarodowych. 

Przy projektowaniu korytarzy głównych tras rowerowych uwzględniono wymagania 

CROW (C.R.O.W. Centre for Research and Contract Standardization in Civil and Traffic 

Engineering - The Netherlands) takie jak: 

a) spójność – infrastruktura rowerowa powinna tworzyć spójną całość i być 

połączona z wszystkimi źródłami i celami podróży rowerowych; 

b) bezpośredniość – infrastruktura rowerowa powinna oferować rowerzystom 

najbardziej bezpośrednie połączenie (tak, aby objazdy były jak najkrótsze); 

c) atrakcyjność – infrastruktura rowerowa powinna być tak zaprojektowana  

i dopasowana do otoczenia, żeby jazda na rowerze była atrakcyjna; 

d) bezpieczeństwo – infrastruktura rowerowa powinna gwarantować 

bezpieczeństwo ruchu drogowego, zarówno rowerzystom jak i innym użytkownikom dróg; 

e) wygoda – infrastruktura rowerowa powinna umożliwić szybki i wygodny 

przepływ ruchu rowerowego. 

Przy projektowaniu korytarzy głównych tras rowerowych dołożono wszelkich starań aby 

uwzględnić wymagania ECF (Europejska Federacja Cyklistów) takie jak: 

a) bezpieczeństwo – wyeliminowanie prowadzenia trasy po drogach publicznych  

o wysokim natężeniu ruchu oraz na drogach o wysokich dozwolonych prędkościach dla 

samochodów; projektowana trasa powinna zapewniać skrzyżowania bezkolizyjne; 

b) atrakcyjność – projektowana trasa powinna zapewniać połączenie kulturalnych, 

historycznych oraz naturalnych walorów obszaru, po którym przebiega, unikając 

obszarów nieprzyjaznych turyście; 



c) spójność – projektowana trasa powinna być odpowiednio oznakowana, powinna 

zapewniać ciągłość i dostępność do kluczowych atrakcji w rejonie oraz być pozbawiona 

zbędnych objazdów; 

d) wygoda/komfort – nachylenie podłużne niwelety powinno być zminimalizowane. Na 

trasie powinny występować głównie dobrej jakości nawierzchnie gładkie i twarde 

najlepiej asfaltowe oraz powinny zostać zapewnione usługi obejmujące nocleg, 

wyżywienie oraz punkty naprawy rowerów. 

  



 

3. Projektowana sieć głównych tras rowerowych w regionie 

 

W nawiązaniu do założeń i celów RPRWP, realizując cel zasadniczy Koncepcji, autorzy 

proponują następujący przebieg korytarzy tras rowerowych w województwie 

podkarpackim (poniższe nazwy, kolory i ogólny przebieg korytarzy, nawiązują do materiału 

zaprezentowanego na mapie): 

1. Green Velo (ciemnozielony): województwo lubelskie – Narol – Przemyśl – 

Dynów – Rzeszów – Leżajsk – Zaleszany – województwo świętokrzyskie (+ 

przez Jarocin  - woj. lubelskie) 

2.  Green Velo „Bieszczady” (różowy): Olszany (Green Velo) – Ustrzyki Dolne – 

Ustrzyki Górne – Cisna – Roztoki Górne – Słowacja (+ z Wołosatego na 

Zakarpacie (Ukraina)) 

3. Via Regia (Szlak Świętego Jakuba) (żółty): Ukraina – Korczowa i Medyka – 

Przemyśl – Jarosław – Rzeszów –  Pilzno –  województwo małopolskie 

4. Velo San (niebieski): parking w Bukowsku (Bieszczady) – Solina – Sanok – 

Przemyśl – Ulanów – ujście Sanu do Wisły – Sandomierz (WTR, województwo 

świętokrzyskie) 

5. Velo Wisłoka (pomarańczowy): województwo małopolskie – Wyszowatka (+ 

Słowacja - Ożenna) – Krempna – Dębowiec – Pilzno – Mielec – Gawłuszowice – 

WTR 

6. Euro Velo 4 (jasnozielony): województwo małopolskie – Pilzno – Rzeszów - 

Dynów – Przemyśl – Medyka – Ukraina (proponujemy dwa odcinki: przez 

Płaskowyż Kolbuszowski lub przez Pogórze Karpackie by uciec z drogi głównej 

(Dębica - Rzeszów) 

7. Zakopane – Solina (szary): Solina – Bukowsko – Rymanów - Nowy Żmigród -  

Wyszowatka  - województwo małopolskie 

8. WTR (Wiślana Trasa Rowerowa) (ciemnoniebieski): Gawłuszowice – Baranów 

Sandomierski – Jezioro Tarnobrzeskie – Tarnobrzeg – ujście Sanu do Wisły 

 



 

 

 

Ryc. 14. Główne korytarze rowerowe w województwie podkarpackim 

Źródło: opracowanie własne 



4. Numeracja i oznakowanie 

 

Numeracja i oznakowanie krajowych i regionalnych tras rowerowych powinny być 

prowadzone zgodnie ze Stanowiskiem nr 7/2019 Konwentu Marszałków Województw RP  

z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie systemu numeracji i zasad oznakowania krajowych  

i regionalnych tras rowerowych. Jego celem jest stworzenie jednolitego, ogólnopolskiego 

systemu numeracji krajowych i regionalnych tras rowerowych oznaczonych znakami 

drogowskazowymi R-422. 

W Stanowisku zaproponowano następującą hierarchę tras rowerowych: 

1. Trasa rowerowa europejska (EuroVelo), wpisująca się w sieć tras zainicjowanych przez 

Europejską Federację Cyklistów, stworzona w celu połączenia wszystkich państw 

europejskich i  spełniająca szczegółowe kryteria wymienione w Stanowisku. Na terenie 

województwa podkarpackiego jest to trasa EuroVelo 4. 

2. Trasa rowerowa krajowa, to każda europejska trasa rowerowa  (Euro Velo) oraz każda 

trasa rowerowa wchodząca w sieć priorytetowych korytarz rowerowych, spełniająca 

szczegółowe kryteria wymienione w Stanowisku. Nadaje się im numerację od 1 do 99, 

przy czym numery parzyste nadaje się trasom o przebiegu równoleżnikowym  

a nieparzyste - południkowym. Wykaz rowerowych tras krajowych wraz z ich 

numeracją prowadzi Zespół ds. mobilności rowerowej działający przy Konwencie 

Marszałków Województw. Przez teren województwa podkarpackiego przebiegają 

następujące rowerowe trasy krajowe: 1 - GreenVelo, 4 - EuroVelo 4, 5 - Wiślana Trasa 

Rowerowa (WTR). 

3. Trasa rowerowa regionalna, to każda tras rowerowa spełniająca wymienione  

w Stanowisku kryteria. Nadaje im się numerację trzycyfrową (100-899), przy czym dla 

województwa podkarpackiego przydzielono pulę numerów od 500 do 549.  

W przypadku tras rowerowych regionalnych przekraczających granice województwa 

numerem właściwym dla niej jest numer województwa , na terenie którego jest dłuższy 

jej odcinek. Wykaz rowerowych tras regionalnych wraz z ich numeracją prowadzi 

Zarząd Województwa. Na terenie województwa podkarpackiego zaproponowano 

następujące trasy rowerowe regionalne i odpowiadające im numery: 

 

                                                           
22 Stanowisko nr 7/2019 Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 7 czerwca 2019 roku w 
sprawie systemu numeracji i zasad oznakowania krajowych i regionalnych tras rowerowych. 



● 500 - GreenVelo “Bieszczady”, 

● 501 - Via Regia (Szlak Świętego Jakuba), 

● 502 - Velo San (Dolina Sanu), 

● 503 - Velo Wisłoka 

● 504 - Solina - Zakopane 

4. Trasa rowerowa lokalna, to każda pozostała trasa rowerowa o krótkim zasięgu. 

Oznakowanie szlaków rowerowych powinno być prowadzone zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 lipca 

2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 

ich umieszczania na drogach, a także zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lipca 2013 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych. 

Powinny być również uwzględnione propozycje zmian przedstawione w Stanowisku Nr 

11/2022 Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie 

turystycznych znaków z grupy R-4. Są one niezbędne dla budowy spójnego i czytelnego 

systemu oznakowania tras rowerowych w Polsce23. 

 

 

  

                                                           
23 Stanowisku Nr 11/2022 Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie 
turystycznych znaków z grupy R-4. 



 

 

 

 

 

 

 

 

5. Karty głównych tras rowerowych 
 

Wszystkie trasy rowerowe są naniesione w wersji online na portalu mapy.cz 

Link do mapy: https://pl.mapy.cz/s/lunohutoza 

 

5.1. Green Velo 
(ciemnozielony): województwo świętokrzyskie – Zaleszany– Leżajsk –Rzeszów –  Dynów – 

Przemyśl – Narol – województwo lubelskie (+ przez Jarocin  - woj. lubelskie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pl.mapy.cz/s/lunohutoza?fbclid=IwAR0I9KsxhfnmZm5aW6YwG60I9V67ytbwlhE9ycaiWA_hJWqECTigcm5fic4


 



 



 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Green Velo „Bieszczady” 
 (różowy): Olszany (Green Velo) – Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne – Cisna – Roztoki Górne 

– Słowacja (+ z Wołosatego na Zakarpacie (Ukraina) + z Czarnej Górnej do Michniowca +  

z Huwnik do Kalwarii Pacławskiej) 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Via Regia (Szlak Świętego Jakuba) 
(żółty): Ukraina – Korczowa i Medyka – Przemyśl – Jarosław – Rzeszów –  Pilzno –  

województwo małopolskie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Velo San (Dolina Sanu) 
(niebieski): Bieszczadzki worek (Bieszczady) – Solina – Sanok – Przemyśl – Ulanów – ujście 

Sanu do Wisły – Wrzawy (WTR, województwo świętokrzyskie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5. Velo Wisłoka 
(pomarańczowy): województwo małopolskie – Wyszowatka (+ Słowacja - Ożenna) – Krempna 

– Dębowiec – Pilzno – Mielec – Gawłuszowice – most LHS w Zadusznikach – WTR 

(województwo świętokrzyskie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6. Euro Velo 4 
(jasnozielony): województwo małopolskie – Pilzno – Rzeszów - Dynów – Przemyśl – Medyka 

– Ukraina (proponujemy dwa odcinki: przez Płaskowyż Kolbuszowski lub przez Pogórze 

Karpackie by uciec z drogi głównej (Dębica - Rzeszów) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7. Solina – Zakopane 
(szary): Solina – Bukowsko – Rymanów - Nowy Żmigród -  Wyszowatka  - województwo 

małopolskie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

5.8. WTR (Wiślana Trasa Rowerowa) 
(ciemnoniebieski): Gawłuszowice – Baranów Sandomierski – Jezioro Tarnobrzeskie – 

Tarnobrzeg – ujście Sanu do Wisły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


